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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Stres di akibatkan karena ketidakmampuan seseorang dalam mengatasi 

suatu masalah yang sedang menimpanya. Stres dapat mempengaruhi kondisi 

mental, fisik, dan juga emosional seseorang [1]. Stres dapat juga disebut sebagai 

gangguan mental yang sedang dihadapi seseorang. Faktor penyebab stres yaitu 

adanya tekanan yang datang, misalnya tekanan yang berasal dari lingkungan 

perkuliahan.  

Siapa pun dapat mengalami stres, salah satunya mahasiswa semester akhir. 

Stres sudah menjadi kondisi yang umum terjadi pada mahasiswa semester akhir 

yang salah satu penyebabnya yaitu lingkungan perkuliahan [2]. Mahasiswa sering 

menggangap tugas kuliah yang sulit merupakan salah satu beban untuk dirinya 

contohnya skripsi. Dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhir terdapat banyak 

hambatan dan kesulitan yang datang dari dosen ataupun lainya, hal ini dapat sebagai 

alasan pemicu stres mahasiswa tingkat akhir [3].  

Dengan berjalannya waktu, peran komputer bagi masyarakan sudah semakin 

banyak diminati. Hampir seluruh aspek bidang kehidupan dalam masyarakat sudah 

menggunakan komputer dan dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi kehidupan. 

Untuk saat ini teknologi yang telah mengapdosi cara berpikir manusia telah banyak 

berkembang dan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. 

Salah satu teknologi yang telah berkembang saat ini adalah sistem informasi yang 

menyediakan dukungan berupa informasi yang iteraktif untuk mendukung sebuah 

keputusan yang berbasis komputer. Teknologi tersebut dapat disebut sebagai sistem 

pendukung keputusan dengan tujuannya untuk membantu seseorang dalam 

mengambil sebuah keputusan [4]. 

Maka dari itu dilakukanya sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan 

Algoritma C5.0 Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menganalisis 

Tingkat Stres Pada Mahasiswa Tingkat Akhir”. Adapun tujuannya yaitu untuk 

dapat membantu mahasiswa semester akhir dalam menganalisis stres yang sedang 

dialaminya tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyewa seorang psikolog dan 
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juga tanpa harus menganalisis semua gejala – gejala yang ada. Ada beberapa 

tingkatan stres yang digunakan untuk parameter pada penelitian ini yaitu stres 

ringan, sedang, dan berat. 

Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode klasifikasi decision 

tree yaitu algoritma C5.0 yang merupakan pengembangan dari algoritma C4.5. 

Algoritma C5.0 digunakan dalam proses klasifikasi data untuk menghasilkan 

karakteristik data dalam proses pengklasifikasian diperoleh dengan jelas dan baik 

dari hasil klasifikasi data tersebut dapat membentuk sebuah struktur pohon 

keputusan yang berupa if-then, oleh karena itu pengguna dari algoritma ini dapat 

dengan mudah dalam menggali sebuah informasi terhadap data yang telah 

dihasilkan [5]. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membuat sistem untuk menganalasis tingkat stres mahasiswa

semester akhir dengan menggunakan bahasa pemrograman ?

2. Bagaimana menerapkan algoritma C5.0 kedalam sistem ?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini yaitu membuat sebuah sistem yang dapat 

menganalisis tingkat stres pada mahasiswa semester akhir dengan menerapkan 

algoritma C5.0.  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini agar dapat memenuhi tujuan yang 

diinginkan adalah sebagai berikut:  

1. Menggunakan algoritma data mining yaitu Desicion Tree C5.0

2. Sistem hanya untuk menganalisis tingkat stres ringan, sedang, dan berat.

3. Analisis stres hanya untuk mahasiswa semester akhir

4. Jumlah data digunakan minimal 100 data


